Keflavík íþrótta- og ungmennafélag
568. stjórnarfundur þriðjudaginn 7. september 2021 kl. 18:00
Mættir:
Einar Haraldsson, Kári Gunnlaugsson, Garðar Már Newman, Eva Björk Sveinsdóttir, Birgir Már
Bragason, Jónína Steinunn Helgadóttir, Björg Hafsteinsdóttir og Sveinbjörg Sigurðardóttir.
1. Fundargerð síðasta fundar
Fundargerð yfirfarin og samþykkt.
2. Innkomin bréf
Bréf frá UMFÍ: Fréttabréf; Hvað get ég gert, Sportabler tekur við sem nýtt starfsskýrslukerfi
ÍSÍ og UMFÍ.
Bréf frá körfuknattleiksdeild. Aðstaða, mannvirki og búnaður.
Bréf frá Sigurði Garðarssyni formanni knattspyrnudeildar.
Bréf frá knattspyrnudeildinni varðandi fyrirspurn Sýnar. Framkvæmdastjóra falið að svara
fyrirspurninni.
Fundagerðir barna- og unglingaráðs knattspyrnudeildar.
Bréf frá kjörnefnd UMFÍ. Tilkynningar um framboð til formanns, stjórnar og varastjórnar.
Tölvupóstur frá Guðbergi Reynissyni formanni ÍRB, boð á fund.
Tölvupóstur frá Guðbergi Reynissyni formanni ÍRB um þjálfarastyrk Reykjanesbæjar.
Tölvupóstur frá Elsu Gunnarsdóttur hjá blaksambandinu vegna skólamóts í blaki.
Tölvupóstur um sérstakan styrk til tekjulægri fjölskyldna.
3. Send bréf
Ýmsir tölvupóstar sendir á stjórnir og ráð.
Tölvupóstur sendur á Hafþór Barða Birgisson íþrótta- og tómstundafulltrúa Reykjanesbæjar,
erindi körfuknattleiksdeildar varðandi aðstöðu.
Tölvupóstur sendur á alla stjórnarmenn deilda og ráða innan Keflavíkur. Hvernig bregðast eigi
við tilkynningum um áreitni eða óæskilega hegðun.
4. Félagsheimili okkar
Búið er að mála efri hæðina og byrjað að leggja vínylparket. Umræða um tækjasalinn og
miðasölu í anddyri.
5. Sambandsþing UMFÍ
52. Sambandsþing UMFÍ verður haldið á Húsavík 15. - 17 október 2021. Kjörbréf liggur fyrir.
Allir stjórnamenn aðalstjórnar verða þingfulltrúar. Búið að kaupa flug og ganga frá hóteli.
Eftir að athuga með bíl.
6. Jólablaðið
Jólablaðið. Umræða um opnuviðtal.
7. Önnur mál
A. Þjónustusamningur við AlphaAgency vegna verkefnis ALLIR MEÐ íþróttamessa.
B. Ekki hefur verið haldinn fundur með sunddeild en hann er á áætlun.
C. Umræða um fund sem var 30. ágúst hjá ÍRB vegna þjálfarastyrks.
D. Umræðan í samfélaginu varðandi kynferðislegt ofbeldi og áreitni.

Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ

Næsti fundur verður þriðjudaginn 28. september.
Fundi slitið kl. 20:00
Fundinn ritaði Eva Björk
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